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املؤتمر االقليمى األول لعلم النفس الرتبوى

فى مواجهة املشكالت التعليمية املعاصرة
القاهرة - السبت ٣٠/٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

عقد املؤتمر تحت رعاية
>  إدارة املعصرة التعليمية

> مدرسة املختار الخاصة للغات بالقاهرة

>  مجموعة مستشفيات د.جمال أبو العزائم للطب النفسى 

> مركز إدراك للطب النفسى

> شركة إلتزام لالستشارات والتدريب

أو  نظام  هى  التربوية  العملية  أن  بما    <
العالقات  من  مجموعة  بها  يقصد  منظومة 
متفعلة  أجزاء  بني  تربط  التى  املتداخلة 
يؤدى كل منها وظيفة معينة تخدم العملية 
االجتماعية  للتغيرات  ونظرا  التعليمية، 
املتالحقة،  األجيال  تشهدها  التى  والثقافية 

أصبح علم النفس التربوى ذو أهمية قصوى 
والتعليمية  التربوية  املنظومة  تناول  فى 
وذلك  التربوية،  واملؤسسات  املدارس  داخل 
النفسية واالجتماعية  املستويات  على كافة 

والتعليمية بحثا وتطبيقا عمليا.
املؤتمر  يتناول  األهمية  لهذه  ونظرا   <

والتطبيقية  والبحثية  النظرية  األبعاد 
العمل  وورس  العلمية  املحاضرات  خالل  من 
 ( يومني  مدارس  على  العملية  والتدريبات 
السبت ٢٣ - ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ ( بما يعود بالفائدة 
املباشرة على الطالب واملدارس وجميع أفراد 

املنظومة التعليمية.
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تحت  املؤتمر  عقد  وقد   <
لألستاذ  الشرفية  الرئاسة 
محمد  الله  عبد  عادل  الدكتور 
اإلعاقة  ذوى  علوم  كلية  عميد 
أماني  ا.د.  املؤتمر  رئيسة  وكانت 
أستاذ  إبراهيم  محمد  سعيدة 
نواب  وكان  التربوى  النفس  علم 
العزيز  عبد  األستاذ  الرئيس 
إدارة  مدير  محمد  فهمى 
والسيد  التعليمية  املعصرة 
السوسى  محمود  مختار  العميد 
مدرسة  إدارة  مجلس  رئيس 
املختار لغات . وقد رأست اللجنة 
الدكتورة  األستاذة  العلمية 
نجالء ابو العزائم األستاذ بكلية 

الطب جامعة األزهر

تكريم  املؤتمر  خالل  وتم   <<
عبد  عادل  الدكتور  األستاذ 
علوم  كلية  عميد  محمد  الله 
فى  الرائد  لدوره  اإلعاقة  ذوى 
مجال إنشاء كلية متخصصة فى 
وتم  اإلعاقة  ذوى  علوم  مجال 
الدكتورة  السيدة  تكريم  كذلك 
احمد  الرحمن  عبد  جيهان 
للمنطقة  القاهرة  محافظ  نائب 
محمد  اللواء  والسيد  الشرقية 
حى  رئيس  سيد  الحميد  عبد 
وجهودهما  لدورهما  املعصرة 
التعليمية  املنشئات  تدعيم  فى 

باملنطقة

وقد خرج هذا املؤتمر بتوصيات هامة نأمل ان تكون لبنة 
فى بنيان االصالح التعليمى .

ثم  عقدت الورشات العلمية يوم السبت ٣٠سبتمبر  وكانت كالتالى:


